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ค าน า 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีนโยบายให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้
พัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน้าท่ี
ก ากับดูแล เพ่ือให้น าผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ อันเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ และบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นในการสร้างความ
ตระหนัก การให้ความรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในการประดิษฐ์คิดค้นและการสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา รวมถึงการพัฒนาผลงานวิจัยท่ีมีความใหม่ให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ท่ี
มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ  

เพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงได้มีการจัดท าคู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
โดยท าการรวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกันทรัพย์สินทางปัญญา ความหมาย 
ประเภท หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และแนวทางในการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์ 
การตรวจสอบค าขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร มอบให้กับผู้ท่ีสนใจ โดยจัดท าเป็น
หนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (http://tlo.dusit.ac.th) 

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า คู่มือการขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจ ในการ
น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน การด าเนินงานและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะ
ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติต่อไป 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
Introduction to Intellectual Property 

 
 

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)  
หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของ

มนุษย์ซึ่งเน้นท่ีผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงชนิดของการ
สร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะแสดงออกในรูปแบบ
ของสิ่งท่ีจับต้องได้ เช่น สินค้าต่าง ๆ หรือในรูปของสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น บริการ 
แนวคิดในการด าเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา ในทางสากลทรัพย์สินทางปัญญา 
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา รายการในทรัพย์สินทางปัญญา 
 

1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม  
   (Industrial Property)  
   หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ท่ีเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่าง 
ๆ ความคิ ดสร้ า งสรรค์นี้ อ าจ เ ป็น
ความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่ ง
อาจจะเป็นกระบวนการหรือเทคนิคใน
การผลิตท่ีได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่ 
ห รื อ ก า รอ อกแบบผลิ ต ภั ณฑ์ ท า ง
อุตสาหกรรมท่ีเป็นองค์ประกอบและ
รูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยัง
รวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ ชื่อ
แ ล ะ ถิ่ น ท่ี อ ยู่ ท า ง ก า รค้ า  ร วมถึ ง
แหล่งก าเนิดและการป้องกันการแข่งขัน
ทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรม 
 

 

 สิทธิบัตร (Patent) 
 แบบผังภูมิของวงจรรวม 

(Layout - Design of 
Integrated Circuit) 

 เครื่องหมายการค้า 
(Trademark) 

 ความลับทางการค้า (Trade 
Secret) 

 ชื่อทางการค้า (Trade Name) 
 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

(Geographical Indications) 
 



ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา รายการในทรัพย์สินทางปัญญา 
 

2. ลิขสิทธ์ิ (Copyright) 
   หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้
สร้างสรรค์ท่ีจะกระท าการใดๆ เกี่ยวกับ
งานท่ีผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้้นตามประเภท
ลิขสิทธิ์ ท่ีกฎหมายก าหนด ไม่ว่างาน
ดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูป
แบบอย่ างใดนอกจากนั้นกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ยังให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของ
นักแสดงด้วย 
 
หมายเหตุ : การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่
ครอบคลุมถึงความคิดหรือขั้นตอน 
กรรมวิธีหรือระบบหรือวิธีการใช้งาน
หรือท างานหรือแนวความคิด หลักการ 
การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์ 
 

 

 งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร 
สิ่งพิมพ์ ค าปราศรัย โปรแกรม-
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 

 นาฏกรรม (ท่าร า ท่าเต้น ฯลฯ)  

 ศิลปกรรม (จิตรกรรม ภาพพิมพ์ 
ประติมากรรม ศิลปประยุกต์ 
ภาพถ่าย ฯลฯ)  

 ดนตรีกรรม (ท านอง ท านองและ
เนื้อร้อง ฯลฯ) 

 โสตทัศนวัสดุ (เทป ซีดี) 

 ภาพยนตร์  

 สิ่งบันทึกเสียง (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพ 
หรือมีทั้งภาพและเสียง) 

 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองาน
อื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร์ หรือแผนกศลิปะ 

 

 
1.1 สิทธิบัตร (patent) หมายถึง หนังสือส าคัญท่ีรัฐออกให้เพ่ือคุ้มครอง

การประดิษฐ์ ( Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ท่ีมี
ลักษณะตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาด
หรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาผลประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลาตามท่ีกฏหมาย
ก าหนด ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพ่ิมเติมตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับ
ท่ี3) พ.ศ.2542 

 
 
 
 
 
 



ประเภทของสิทธิบัตร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 

สิทธิบัตรการประดษิฐ ์ อนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์
    คื อ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
คุ้มครองการคิดค้นเกี่ยวกับ
ลั ก ษ ณ ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
โครงสร้าง หรือกลไกของ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธี
ในการผลิต การเก็บรักษา 
หรือการปรับปรุงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ 

  คือการให้ความคุ้มครอง
การประดิษฐ์จากความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมีระดับการพัม
นาเทคโนโลยี ไม่สู งมาก 
โดยอาจเป็นการประดิษฐ์
คิดค้นขึ้นใหม่หรือปรับปรุง
จากการประดิษฐ์ที่ มี อยู่
ก่อนเพียงเล็กน้อย 

  คือการให้ความคุ้มครอง
ค ว า มคิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่
เกี่ ยวกับรูปร่ างลั กษณะ
ภายนอกของผลิตภัณฑ์ 
องค์ประกอบของลวดลาย
หรือสีของผลิตภัณฑ์ ซึ่ ง
สามารถใช้เป็นแบบส าหรับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
รวมทั้งหัตถกรรมได้ และ
แตกต่างไปจากเดิม 

 

1.2 แบบผังภูมิวงจรรวม (Layout – Design of Integrated Circuits) 
หมายถึง แบบ แผนผัง หรือภาพท่ีท าขึ้น ไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบหรือวิธีใดเพ่ือ
แสดงถึงการจัดวางและการเชื่อมต่อของวงจรไฟฟ้า เช่น ตัวน าไฟฟ้า หรือตัว
ต้านทาน  

1.3 เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) เครื่องหมายการค้า หมายถึง 
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราท่ีใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายท่ีให้
ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2543 มี 4 ประเภท 
ดังต่อไปนี้       

    
   ประเภทของเครื่องหมายการค้า แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี ้
 

ประเภท ความหมาย 

เคร่ืองหมายการค้า 
(Trade Mark)  

เครื่องหมายที่ใช้เป็นท่ีหมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพ่ือแสดง
ว่าสินค้าท่ี ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าท่ีใช้
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า 
กระทิงแดง เป็นต้น 



ประเภท ความหมาย 

เคร่ืองหมายบริการ 
(Service Mark) 

เครื่องหมายท่ีใช้เป็นท่ีหมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ 
เพ่ือแสดงว่าบริการท่ีใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับ
บริการท่ีใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น 
เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น 

เคร่ืองหมายรับรอง   
(Certification Mark) 

เครื่องหมายท่ีเจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นท่ีหมาย
หรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพ่ือ
เป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น 
เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางร า ฮาลาล (Halal) เป็นต้น 

เคร่ืองหมายร่วม 
(Collective Mark) 

เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการท่ีใช้โดย
บริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิก
ของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือ
เอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
เป็นต้น 

 

1.4 ความลับทางการค้า (Trade Secret) หมายถึง ข้อมูลทางการค้าท่ี
ยังไม่เป็นท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไป โดยเป็นของมูลท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากข้อมูล
นั้นเป็นความลับ และมีการด าเนินการตามสมควรเพ่ือท าให้ข้อมูลนั้นปกปิดเป็น
ความลับ 

1.5 ชื่อทางการค้า (Trade Name) หมายถึง ชื่อท่ีใช้ในการประกอบ
กิจการ เช่นไทยประกันชีวิต ขนมบ้านอัยการ เป็นต้น 

1.6 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) หมายถึง ชื่อ 
สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และสามารถบ่งบอก
ว่าสินค้าท่ีเกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ผ้าไหม
ยกดอกล าพูน ส้มโอนครชัยศรี ไข่เค็มไขยา เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อควรพิจารณาก่อนขอรับความคุ้มครอง 

Considerations for Protection 
 
 

การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขอรับความคุ้มครอง 
 

เมื่อได้ท าการประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมา และประสงค์จะ
ขอรับความคุ้มครองอาจจะมีปัญหาว่าควรจะขอรับความคุ้มครองในรูปแบบใดจึง
เหมาะสม ท้ังนี้ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับความคุ้มครองควรท่ีจะค านึงถึงสิ่งต่างๆ 
ดังต่อไปนี ้

1. สิ่งท่ีคิดค้นขึ้นมานั้นเป็นการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน
กรณีนี้สามารถท่ีจะพิจารณาได้ง่ายๆว่า ถ้าสิ่งนั้นเป็นการคิดค้นท่ีก่อให้เกิดลักษณะ
ใหม่ท่ีมีหน้าท่ีการท างาน ประโยชน์ใช้สอยก็สามารถสรุปได้ทันท่ีว่าเป็นการประดิษฐ์ 
แต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นการคิดค้นเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ หรือลวดลายท่ีปรากฏอยู่บนตัว
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดความสวยงาม สามารถสรุปได้ว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่ง
ควรท่ีจะยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ในกรณีท่ีเป็นการประดิษฐ์ ก็ต้องสินใจอีกว่าควรท่ีจะขอรับความคุ้มครอง 
สิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร ในกรณีนี้ ผู้ขอความคุ้มครองควรท่ีจะ
ค านึงถึงต่อไปว่า สิ่งประดิษฐ์นั้นมีเทคนิคท่ีซับซ้อนหรือไม่ หากมีเทคนิคท่ีซับซ้อนก็
ควรท่ีจะขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ท้ังนี้เนื่องจากเง่ือนไขท่ีว่า 
จะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์ท่ีสูงขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ในทาง
อุตสาหกรรมได้นั่นคือจะต้องดูว่าลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ควรท่ีจะอยู่ภายใต้เง่ือนไขใด 

2. องค์ประกอบอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมท่ีถูกกว่า อายุการคุ้มครอง 
ขั้นตอนการจดทะเบียนท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นต้น ซึ่งผู้ขออาจจะน ามาประกอบการ
พิจารณาเลือกว่าจะยื่นค าขอแบบใด 
 

ผลที่จะได้รับจากสทิธิบัตร 
 ด้านของประชาชน โดยท่ัวๆ ไป สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ท่ีเกิดจากการ
ประดิษฐ์คิดค้น หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือสิทธิบัตร นอกจากจะก่อให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องให้ใหม่ๆ ที่อ านวยความสะดวกต่างๆ แล้ว ยังก่อให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ท่ีให้ความปลอดภัยแก่ชี วิตและมากขึ้นด้วย เช่น ยารักษาโรคต่างๆ 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ เป้นต้น ดังจะเห็นได้จากเครื่องจักรกลเติมอากาศ 
หรือกังหันชัยพัฒนา ท่ีพระทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์คิดค้น เพ่ือให้ใน
การบ าบัดน้ าเสียและใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น    



การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆนี้จะท าให้ประชาชนได้รับแต่สิ่งท่ีดี มีคุณภาพสูงขึ้น       
มีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้นและให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตมากขึ้น 
 ด้านเจ้าของสิทธิบัตร ผู้ ท่ีประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ย่อมสมควรได้รับ
ผลตอบแทนจากสังคม คือ การได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร ซึ่งสามารถท่ีจะน าการ
ปฏิบัติตามสิทธิบัตรนั้นไปผลิต จ าหน่าย น าเข้ามาในราชอานาจักร หรืออนุญาตให้
บุคลอื่นใช้สิทธิบัตรนั้นโดยได้รับค่าตอบแทน 
 

เหตุผลในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร 
 1. เพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบ 
เนื่องจากผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบได้ใช้สติปัญญาและความพยายามของตนรวมท้ัง
เวลาและค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งท่ีจะมีประโยชน์แก่มนุษย์ ดังนั้น หากการคิดค้น
นั้นสามารถท าให้เกิดผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจหรือในเชิงพาณิชย์ได้ ก็ควรถือเป็น
สิทธิของผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบท่ีรัฐควรให้ความคุ้มครอง 
 2. เพื่อให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบ เนื่องจาก ผลงาน
ท่ีได้คิดค้นขึ้นท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดียิ่งขึ้น ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สังคมก็ควรให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้สร้าง
คุณประโยชน์ดังกล่าว โดยการให้ความคั้มครองป้องกันมิให้ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์
จากผลงานดังกล่าวนั้นโดยมิชอบ 
 3. เพื่อจูงใจให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ขึ้น เนื่องจากการประดิษฐ์
คิดค้นจะต้องมีการลงทุนท้ังในด้านค่าใช้จ่าย เวลา และสติปัญญาอันพิเศษของ
มนุษย์แต่เมื่อมีการเปิดเผยสาระส าคัญในการประดิษฐ์คิดค้น หรือมีการผลิตเป็น
สินค้าเพ่ือออกจ าหน่ายแล้ว บุคคลอื่นอาจสามารถลอกเลียนแบบได้โดยง่าย ดังนั้น 
จึงจ าเป็นท่ีรัฐต้องให้การคุ้มครอง อันจะเป็นการกระตุ้นให้นักประดิษฐ์คิดค้นมี
ก าลังใจ และมีความมั่นใจในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
 4. เพื่อกระตุ้นให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น
ใหม่ๆ ในการคุ้มครองนี้ ได้มีการก าหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประดิษฐ์คิดค้นนั้นๆ จนท าให้สามารถน าไปศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาต่อไปได้ 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่สูงขึ้น  



 5. เพื่อจูงใจให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างประเทศ 
การจัดระบบให้มีการคุ้มครองสิทธิบัตรย่อมท าให้เจ้าของเทคโนโลยีจากต่างประเทศมี
ความมั่นใจในการลงทุนหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 
  

เงื่อนไขหรือลักษณะของการรับความคุ้มครองสิทธิบัตร 
สิทธิบัตรการประดษิฐ ์
1. ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ คือ การประดิษฐ์ท่ีแตกต่างไป

จากเดิม ยังไม่เคยมีใช้หรือแพร่หลายมาก่อนในประเทศ หรือไม่เคยเปิดเผย
สาระส าคัญ หรือรายละเอียดในเอกสาร สิ่ ง พิมพ์ หรือการน าออกแสดง        
หรือเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนท้ังในและนอกประเทศ และยังไม่เคยได้รับ
สิทธิบัตรมาก่อน 

2. ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น คือมีลักษณะท่ีเป็นการ
แก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือไม่เป็นการประดิษฐ์ท่ีท าได้โดยง่ายต่อผู้ท่ีมีความช านาญ
ในระดับสามัญส าหรับงานประเภทนั้น 

3. ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถน าไปประยุกต์ในทางอุตสากรรมได้ 
ได้แก่ การประดิษฐ์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง
หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมได้ 

สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือ
อุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงหัตถกรรม คือ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ียังไม่มีใช้
แพร่หลายในประเทศ ยังไม่ได้เปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือ
สิ่งพิมพ์ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่แล้ว 

 

สิ่งที่ขอรับสทิธิบัตรไม่ได ้
การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธบัตรไม่ได้ 
1. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพท่ีมีอยู่ตาม ธรรมชาติ 

สัตว์ พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช 
2. กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
3. ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. วิธีการวินิจฉัย บ าบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 
5. การประดิษฐ์ท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือ

สวสัดิภาพของประชาชน 
 



 การออกแบบผลิตภัณฑ์  
1. แบบผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
2. แบบผลิตภัณฑ์ท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 
3. แบบผลิตภัณฑ์ท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

 

ลักษณะของการประดิษฐ์เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 
หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย 
1) การประดิษฐ์ท่ีมีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับ

สิทธิบัตร 
2) การประดิษฐ์ท่ีได้มีการเปิดเผยสาระส าคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร 

หรือสิ่งพิมพ์ท่ีได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับ
สิทธิบัตร และ ไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระท าโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การน าออกแสดง 
หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ 

3) การประดิษฐ์ท่ีได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร  

4) การประดิษฐ์ ท่ีมีผู้ ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไ ว้ แล้วนอก
ราชอาณาจักรเป็นเวลาเกินสิบแปดเดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรแต่ยังมิได้มีการออก
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้ 

5) การประดิษฐ์ท่ีมีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร 

 

ความแตกตา่งระหว่างการประดิษฐ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การประดษิฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ ์

เป็นการคุ้มครองโครงสร้างภายในของผลิตภัณฑ ์
เป็นการคุ้มครอง

โครงสร้างภายนอกของ
ผลิตภัณฑ ์

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์
 

1. เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่  
2. เป็นการประดิษฐ์ท่ีมี
ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น 

 

1. เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่  
2. เ ป็ น สิ่ ง ป ร ะดิ ษ ฐ์ ท่ี
ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ในทางอุตสาหกรรม 

 

1 . เ ป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
2 . เ ป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในทาง



3 . เ ป็ น สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ท่ี
ส าม า รถป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้
ในทางอุตสาหกรรม 

อุ ต ส าหกร รมร วม ท้ั ง
หัตถกรรม 

อายุการให้ความคุ้มครองสิทธิ 
 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุ 20 ปี นับแต่วันขอรับสิทธิบัตร 
 สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ ์มอีายุ 10 ปี นับแต่วันขอรับสทิธิบัตร 

 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 
 

(ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์) 

 
 
 
 

การเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์ 
Description for Protection 

 
 

หลักการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ ์

รายการ อัตรา (บาท) 
ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 500 
ยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 250 
ยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 250 
ค าขอแก้ไขเพิ่มเติม 50 
การประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร 250 
รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร 500 
ค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์(กรณีการประดิษฐ์) 250 
รับจดทะเบียนและออกแบบสิทธิบัตร 500 
ค าคัดค้าน 250 
ค าอุทธรณ ์ 500 
ค าขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ 100 



ข้อถือสิทธิ/รูปเขียน/บทสรุป (กลุ่มวศิวะ) 
 

ส่วนที่ 1  รายละเอียดการประดิษฐ์ 
 รายละเอียดการประดิษฐ์เป็นส่วนท่ีผู้ของจะต้องจัดท าขึ้นโดยต้องมีลักษณะ
การบรรยายและกล่าวถึงการประดิษฐ์โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

ตารางอัตราค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฏกระทรวงว่าด้วยอัตราคา่ธรรมเนียม  
และการยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับสทิธิบตัร/อนุสิทธิบัตร 

 

ปีท่ี 
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

อนุสิทธิบัตร 
การประดิษฐ์ การออกแบบ 

5 1,000 500 750 
6 1,200 600 1,500 
7 1,600 950  
8 2,200 1,400  
9 3,000 2,000  
10 4,000 2,750  
11 5,200   
12 6,600   
13 8,200   
14 10,000   
15 12,000   
16 14,200   
17 16,600   
18 19,200   
19 22,000   
20 25,000   

ช าระคราวเดียว 140,000 7,500 2,000 
ต่ออายุ ครั้งท่ี 1 -  6,000 
ต่ออายุ ครั้งท่ี 2 -  9,000 
หมายเหต ุการนับอายุของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร นับจากวันท่ียื่นค าขอ 
ตัวอย่าง วันท่ียื่นค าขอ 1 มกราคม 2541 เริม่ปีท่ี 5 ของค าขอ 1 มกราคม 
2545 



ก าหนดในกระทรวง (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรด้วย 
กฎกระทรวงดังกล่าวก าหนดรายละเอียดการประดิษฐดังนี้ชื่อท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์ 

1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์    
2. ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ลักษณะและความมุ่งหมายการประดิษฐ์โดยย่อ 
4. สาขาวิทยาการท่ีเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ 
5. การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 
6. ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ 
7. วิธีการในการประดิษฐ์ท่ีดีท่ีสุด 
 

ค าอธิบายการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ ์
1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ให้ระบุชื่อท่ีสามารถท าให้เข้าใจถึงลักษณ์

ของการประดิษฐ์นั้นได้ การระบุชื่อท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์ จะต้องไม่ใช่ชื่อท่ีตั้งขึ้น
เองหรือเครื่องหมายการค้า และจะต้องไม่ใช้ชื่อที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณ 

2. ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง อธิบายถึงลักษณะของการ
ประดิษฐ์ชนิดเดียวกันท่ีมีมาก่อน พร้อมท้ังปัญหาทางเทคนิคหรือข้อบกพร่องของ
การประดิษฐ์ดังกล่าว ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะแสดงให้เห็นว่าการประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตรนั้น
แตกต่างกับการประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบัตรนั้นแตกต่างกับการประดิษฐ์ท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว
อย่างไรและเพียงใด (สามารถกล่าวถึงเอกสารสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ท้ังไทยและ
ต่างประเทศซึ่งได้จากการตรวจค้น มากล่าวไว้ในหัวข้อนี้ได้เพ่ือความชัดเจนถึงการ
ประดิษฐ์) 

3. ลักษณะและความมุ่งหมายการประดิษฐ์โดยย่อ  อธิบายถึงลักษณะท่ี
ส าคัญของการประดิษฐ์โดยย่อ วัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์ และกล่าวถึงการ
ประดิษฐ์เป็นการประดิษฐ์สิ่งใด ซึ่งผู้ขอรับสิทธิบัตรมีจุดมุ่งหมายใดท่ีได้ท าการ
ประดิษฐ์ดังกล่าวขึ้นเพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องของการประดิษฐ์ท่ีมีมาก่อน 

4. สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ระบุว่าการประดิษฐ์ท่ีขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จัดอยู่ในสาขาวิทยาการหรือเทคโนโลยีด้านใด ท้ังนี้หากไม่
แน่ชัดถึงการประดิษฐ์อยู่ในสาขาวิทยาการใดให้ระบุว่า “วิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ....
ชื่อการประดิษฐ์.....”  

5. การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ระบุถึงรายละเอียดของการ
ประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ว่ามีลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ 



องค์ประกอบ หรือขั้นตอนอย่างไร การบรรยายในหัวข้อนี้จะต้องละเอียดสมบูรณ์ 
และชัดเจนพอท่ีจะท าให้ผู้มีความเชี่ยวชาญในระดับสามัญในสาขาวิทยาการนั้นๆ 
สามารถอ่านแล้วเข้าใจถึงการประดิษฐ์นั้นได้ และสามารถน าไปใช้/ปฏิบัติตามการ
ประดิษฐ์นั้นได้ด้วยในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์นี้ ผู้เขียนควร
ค านึงถึงความชัดเจนเป็นหลัก ดังนั้นควรก าหนดลักษณะและขั้นตอนการบรรยายให้
ดี หากเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับกลไก หรือเครื่องมือต่างๆ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีรูป
เขียนประกอบในกรณีดังกล่าว การอ้างอิงลักษณะทางโครงสร้างในหัวข้อนี้จะต้อง
สอดคล้องกับรูปเขียนด้วย 

6. ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ ระบุถึงรูปเขียนที่เสนอมาพร้อมกับค าขอ (ถ้า
มี) โดยระบุว่ารูปเขียนแต่ละรูปแสดงถึงส่วนใดของการประดิษฐ์ เช่น “รูปท่ี1 แสดง
ถึงส่วนประกอบท้ังหมดของเครื่องจักร รูปท่ี2 แสดงถึงส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของเครื่องจักร” 

7. วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด กรณีท่ีมีการระบุในหัวข้อการเปิดเผย
การประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ถึงวิธีการประดิษฐ์หลายวิธี ผู้ขอจะต้องระบุถึงวิธีการใน
การประดิษฐ์ท่ีดีท่ีสุด แต่ถ้ามีการเปิดเผยวิธีการประดิษฐ์เพียงวิธีเดียวในหัวข้อการ
เปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ผู้ขอสามารถระบุว่า “วิธีการในการประดิษฐ์ท่ีดี
ท่ีสุด ได้แก่ วิธีการดังท่ีได้บรรยายไว้ในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์” 
 
 
ส่วนที่ 2 ข้อถือสิทธิ 

เป็นส่วนท่ีผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ระบุถึงส่วนของการประดิษฐ์ที่ผู้ขอ
ต้องการสงวนสิทธิมิให้คนอื่นแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ โดยหลักการท่ัวไป
แล้ว ขอบเขตของการประดิษฐ์ท่ีระบุในข้อถือสิทธิจะต้องไม่กว้างหรือเกินไปกว่าท่ีผุ้
ขอได้ท าการประดิษฐ์นั้น และได้เปิดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์ ดังนั้นหากผู้ขอ
ต้องการขอถือสิทธิในลักษณะของส่วนการประดิษฐ์ จะต้องเปิดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะส่วนนั้นของการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ชัดแจ้ง และรัดกุมและ
สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ 

ข้อถือสิทธิที่ชัดแจ้งและรัดกุม มี 2 ลักษณะดังนี้ 
1. ลักษณะของถ้อยค าท่ีใช้  ถ้อยค าท่ีใช้ต้องจัดเจน ห้ามใช้ถ้อยค าท่ี

คลุมเครือหรือมีความหมายเผื่อเลือกแบบกว้างๆ   



2. ลักษณะของการแยกและจัดล าดับข้อถือสิทธิ  ความชัดแจ้งและรัดกุม
ของข้อถือสิทธิอาจเกิดขึ้นจากวิธีการแยกและจัดล าดับข้อถือสิทธิ รวมท้ังการอ้างอิง
ข้อถือสิทธิอื่นๆ ในค าขอเดียวกันนั้นด้วย 

การพิจารณาว่าควรแยกข้อถือสิทธิเป็นหลายข้อหรือควรมีข้อถือสิทธิเพียงข้อ
เดียวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ว่า
การประดิษฐนั้นมีลักษณะองค์ประกอบหรือโครงสร้างซับซ้อนหรือไม่เพียงใด ถ้าเป็น
การประดิษฐ์ท่ีไม่ซับซ้อนก็ไม่ควรแยกข้อถือสิทธิเป็นหลายข้อ  

ข้อถือสิทธิท่ีระบุถึงลักษณะทางเทคนิคอันเป็นสาระส าคัญของการประดิษฐ์ 
เรียกว่า “ข้อถือสิทธิหลัก” ส่วนข้อถือสิทธิท่ีระบุถึงลักษณะทางเทคนิคอันเป็น
รายละเอียดปลีกย่อย เรียกว่า “ข้อถือสิทธิรอง” โดยท่ัวไป การประดิษฐ์ท่ีขอรับ
สิทธิบัตรมักมีลักษณะท่ีไม่ซับซ้อนมากจึงมักจะมีข้อถือสิทธิหลักเพียงข้อถือสิทธิเดียว
และมีข้อถือสิทธิรองอีก 2-3 ข้อ ในกรณีท่ีข้อถือสิทธิหลักเพียงข้อถือสิทธิเดียวไม่
สามารถคลุมถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ได้ท้ังหมด ผู้ขอจะระบุข้อถือ
สิทธิหลักหลายข้อส าหรับลักษณะการประดิษฐ์ประเภทเดียวกันในค าขอรับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร ฉบับหนึ่งก็ได้ การอ้างถึงข้อถือสิทธิอื่นในข้อถือสิทธิรองนั้น จะต้อง
อ้างในลักษณะท่ีเป็นทางเลือกเท่านั้น 

ลักษณะของการเขียนข้อถือสิทธิ 
ข้อถือสิทธิหลัก  

- หมายความถึงข้อถือสิทธิท่ีมิได้อ้างถึงลักษระของการประดิษฐ์ในข้อถือ
สิทธิอื่น เช่น เครื่องปอกมะพร้าว ประกอบด้วย .................. 

- ระบุให้สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ มีลักษระส าคัญทาง
เทคนิคท่ีระบุไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ ขอบเขตการขอรับความคุ้มครองไม่มาก
เกินกว่าท่ีได้เปิดเผยไว้ในรายละเอียดการประดิษฐ์ 

- เมื่ออ่านข้อถือสิทธิสามารถท่ีจะเข้าใจถึงลักษณะของการประดิษฐ์ท่ีจะ
ขอรับความคุ้มครอง 

ข้อถือสิทธิรอง   
- หมายความถึงข้อถือสิทธิท่ีอ้างถึงลักษณะของการประดิษฐ์ในข้อถือ

สิทธิหลักหรือข้อถือสิทธิรองอื่น เช่น เครื่องปอกมะพร้าวตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 
................. 

- ข้อถือสิทธิรอง ต้องอ้างในลักษระท่ีเป็น ทางเลือก โดยใช้ว่า “หรือ” 
ตามที่ระบุในข้อถือสิทธิข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น 

- การระบุข้อถือสิทธิรอง ให้ระบุข้อถือสิทธิรองถัดจากข้อถือสิทธิหลัก
โดยเรียงล าดับหัวข้อด้วยเลขอาราบิคให้อยู่ในส่วนเดียวกัน 



- การระบุข้อถือสิทธิรอง ให้ระบุถึงลักษระของการประดิษฐ์ในข้อถือ
สิทธิหลักหรือข้อถือสิทธิรองอื่นเสียก่อน แล้วจึงรุบุถึงลักษณะของการประดิษฐ์ท่ี
ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองเพ่ิมเติม 

ข้อควรระวัง 
ข้อถือสิทธิท่ีอ้างถึงรูปเขียน ไม่สามารถระบุว่า “ตามรูปท่ี1, ตามรูปท่ี2, 

ตามรูปท่ี3 แต่สามารถระบุถึงหมายเลขหรือสัญลักษณ์ท่ีแสดงในรูปเขียนท่ีระบุไว้ใน
วงเล็บข้างท้ายข้อความท่ีอ้างถึงลักษณะทางเทคนิค เช่น “...ตลับลูกปืน(20)จะถูก
สวมเข้ากับเพลา(23)....” เป็นต้น 

 
ส่วนที่ 3 รูปเขียน 

ให้แสดงรูปเขียนท่ีช่วยให้สามารถเข้าใจถึงลักษระของการประดิษฐ์นี้ได้ดี
ยิ่งขึ้น รูปเขียนนี้ต้องเป็นรูปเขียนท่ีขึ้นตามหลักวิชาการเขียนแบบ คือใช้เครื่องมือใน
การวาดเขียน เช่น การลากเส้นตรงต้องใช้ไม้บรรทัด การวาดรูปวงกลมต้องใช้วง
เวียนหรือเครื่องมือเขียนแบบอื่นๆ และให้มีหมายเลขชี้แสดงชิ้นส่วนต่างๆ เพ่ือใช้
ประกอบการอธิบายในหัวข้อการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ โดย
หมายเลขเหล่านี้ต้องไม่อยู่ภ่ยในวงกลม วงเล็บ หรือเครื่องหมายใดๆ และหมายเลข
เดียวกันให้ชี้แสดงชิ้นส่วนเดียวกัน และต้องระบุขนาดหรือบอกขนาดของชิ้นส่วนท่ีได้
ประดิษฐ์ขึ้น และไม่ต้องอธิบายรูปเขียน ให้ระบุเพียง รูปท่ี 1, รูปท่ี2 , รูปท่ี3 
เท่านั้น (ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องแบบพิมพ์ค าขอ (พ.ศ.2542) ข้อ
14, ข้อ15) 

 
 
 
 

ส่วนที่ 4 บทสรุปการประดิษฐ์   
เป็นส่วนของค าขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ท่ีจะช่วยให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง

สามารถตรวจค้น หรือค้นคว้าเกี่ยวกับการประดิษฐ์นั้นโดยไม่เสียเวลามาก ผู้ขอ
จะต้องจัดท าบทสรุการประดิษฐ์ในทุกกรณี หากผู้ขอไม่ยื่นบทสรุปการประดิษฐ์ด้วย
ค าขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได้  

- ระบุถึงลักษระทางเทคนิคของการประดิษฐ์สั้นๆ เพ่ือให้สามารถเข้าใจ
ถึงลักษระของการประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยย่อ 

- รักกุม ชัดแจ้ง และมีถ้อยค าไม่เกินสองร้อยค า 
- ไม่ระบุผลดีหรือ ประโยชน์ของการประดิษฐ์ตลอดจนวิธีการใช้การ

ประดิษฐ์ท่ีไม่แน่นอน 
 



หลักการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ ์
ข้อถือสิทธิ/รูปเขียน/บทสรุป (กลุ่มเคมี) 

 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดการประดิษฐ ์
รายละเอียดการประดิษฐ์เป็นส่วนท่ีผู้ของจะต้องจัดท าขึ้นโดยต้องมีลักษณะ

การบรรยายและกล่าวถึงการประดิษฐ์โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนดในกระทรวง (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรด้วย 
กฎกระทรวงดังกล่าวก าหนดรายละเอียดการประดิษฐดังนี้ 

1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์      
2. ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ลักษณะและความมุ่งหมายการประดิษฐ์โดยย่อ 
4. สาขาวิทยาการท่ีเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ 
5. การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ 
6. วิธีการในการประดิษฐ์ท่ีดีท่ีสุด 

 

ค าอธิบายการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์ 
 1. ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ ให้ระบุชื่อท่ีสามารถท าให้เข้าใจถึงการ
ประดิษฐ์เรื่องอะไร  มีลักษณะส าคัญทางเทคนิคอย่างไร การระบุชื่อท่ีแสดงถึงการ
ประดิษฐ์ จะต้องไม่ใช่ชื่อท่ีตั้งขึ้นเองหรือเครื่องหมายการค้า และจะต้องไม่ใช้ชื่อท่ี
เป็นการอวดอ้างสรรพคุณ 

 
 
 
 
 
วิธีการตั้งชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ 

    ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ = ชื่อท่ัวไป + ลักษณะส ำคัญทำง
เทคนิคท่ีคิดขึ้นใหม่/ปรับปรุง 
    ตัวอย่าง : โพลีคำร์บอเนทเรซินแบลนด์ท่ีมีไททำเนียมออกไซต์ 
    ชื่อทั่วไป คือ โพลีคำร์บอเนทเรซินแบลนด์ 
    ลักษณะส าคัญทางเทคนิคที่คิดขึ้นใหม่/ปรับปรุง คือ  ท่ีมีไททำ
เนียมออกไซต์ 

กรณีท่ีสิ่งประดิษฐ์เป็น “ผลิตภัณฑ”์  
ตัวอย่าง : ยางรถยนต์ท่ีมีการเสริมความแข็งแรง pen 



ตัวอย่าง : แชมพูปรับสภาพผมท่ีมีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์โซ่
ยาวอยู่ด้วย 

กรณีท่ีสิ่งประดิษฐ์เป็น “กระบวนการ” หรือ “กรรมวิธ”ี หรือ “วิธีการ”  
 ตัวอย่าง : กระบวนการเลี้ยงกุง้โดยปลอดจากก๊าซพิษ 

ตัวอย่าง : วิธีการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพ์ชโดยการใช้สาร 
9-เบทา 

กรณีท่ีสิ่งประดิษฐ์เป็นท้ัง “ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ”  
ตัวอย่าง : ยางรถยนต์ท่ีมีการเสริมความแข็งแรงแบบ pen และ

กระบวนการผลิตยางรถยนต์ 
กรณีท่ีประดิษฐ์ท้ัง “กระบวนการและเคร่ืองมือ” 
 ตัวอย่าง : กรรมวิธีและอุปกรณ์เก็บรวบรวมเส้นใยแร่ 
กรณีอื่น 
 ตัวอย่าง : ระบบการอัดแน่นและกรรมวิธีส าหรับการผลิต 
 
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ไม่ควรมีความหมายมากเกินไป และ/หรือไม่บ่งถึง

ลักษณะส าคัญทางเทคนิค เช่น ชื่อ “สารประกอบ” หรือ “ยา” หรือ “กรรมวิธี” 
เป็นต้น เนื่องจากชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของประกาศโฆษณาท่ีต้องมี 
และหลังจากนั้นจะกลายเป็นงานท่ีปรากฏอยู่แล้ว ซึ่งต้องถูกสืบค้นภายหลัง การตั้ง
ชื่อที่มีความหมายกว้างเกินไปจะท าให้ได้เอกสารจ านวนมากเกินไป (เมื่อใช้ชื่อเหล่านี้
เป็น key word) หรือไม่พบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเหล่านี้ (เมื่อใช้ลักษณะส าคัญทาง
เทคนิคท่ีคิดขึ้นใหม่/ปรับปรุงเป็น key word ร่วมด้วย) 

หมายเหตุ “กระบวนการ”, “กรรมวิธี”, “วิธีการ” หรือค าท่ีมีความหมาย
เหมือนกับค าเหล่านี้ใช้แทนกันได้ แต่ในค าขอหนึ่ง ถ้าใช้ค าใดแล้วควรใช้ให้
เหมือนกันตลอด 

2. ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง อธิบายถึงลักษณะของการ
ประดิษฐ์ชนิดเดียวกันท่ีมีมาก่อน พร้อมท้ังปัญหาทางเทคนิคหรือข้อบกพร่องของ
การประดิษฐ์ดังกล่าว ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะแสดงให้เห็นว่าการประดิษฐท่ีขอรับสิทธิบัตรนั้น
แตกต่างกับการประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบัตรนั้นแตกต่างกับการประดิษฐ์ท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว
อย่างไรและเพียงใด (สามารถกล่าวถึงเอกสารสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ท้ังไทยและ
ต่างประเทศซึ่งได้จากการตรวจค้น มากล่าวไว้ในหัวข้อนี้ได้เพ่ือความชัดเจนถึงการ
ประดิษฐ์) 

กรณีท่ีเป็นการประดิษฐ์ “ผลิตภัณฑ”์ 
ภูมิหลังต้องกล่าวถึง “ผลิตภัณฑ์” แบบเดียวกันของงานท่ีปรากฏอยู่

แล้วท่ีใกล้เคียงกับของการประดิษฐ์นี้ ว่ามีชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบท่ีเป็นลักษณะ



ส าคัญทางเทคนิคอะไรบ้างมีปัญหาทางเทคนิคอะไร   ที่น่าจะสามารถปรับปรุงให้ดี
ขึ้นได้ หรือแก้ไขปัญหาของงานท่ีปรากฎอยู่แล้ว 

ตัวอย่าง : ถ้าผลิตภัณฑนี้ประดิษฐ์ขึ้นเป็น “สารประกอบ” ภูมิหลังฯ 
ต้องกล่าวถึงสารประกอปท่ีมีโครงสร้างโมเลกุล(ลักษณะส าคัญทางเทคนิค)ใกล้เคียง
กับของการประดิษฐ์นี้ท่ีมีการใช้ท่ีตั้งใจเหมือน หรือใกล้เคียงกับของการประดิษฐ์และ
ปัญหาทางเทคนิคของสารประกอบของงานท่ีปรากฏฯ ที่ผู้ประดิษฐ์ต้องการปรับปรุง 

ตัวอย่าง : ถ้าผลิตภัณฑท่ีประดิษฐ์ขึ้นเป็น “องค์ประกอบ” ภูมิหลังฯ 
ต้องกล่าวถึงองค์ประกอบ (composition) ท่ีมีส่วนประกอบ (component) ใกล้เคียง
กับของการประดิษฐ์นี้มีการใช้ท่ีตั้งใจเหมือนกับของการประดิษฐ์นี้ (อยู่ในสาขา
วิทยาการเดียวกัน หรือสาขาวิทยาการท่ีเกี่ยวข้อง ) และปัญหาทางเทคนิคของงาน
ท่ีปรากฏฯ ที่ผู้ประดิษฐ์ต้องการปรับปรุง 

ตัวอย่าง : ถ้าผลิตภัณฑ์ท่ีประดิษฐ์ขึ้นเป็น “อุปกรณ์” ภูมิหลังฯ ต้อง
กล่าวถึงอุปกรณ์ของงานท่ีปรากฏอยู่แล้วท่ีใกล้เคียงกับของการประดิษฐ์ตามค าขอฯ 
นี้ท่ีมีการใช้ท่ีตั้งใจเหมือนกับของการประดิษฐ์ (อยู่ในสาขาวิทยาการเดียวกันหรือ
สาขาวิทยาการท่ีเกี่ยวข้อง)ว่ามีชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบอะไรบ้าง มีปัญหาทาง
เทคนิคอะไรบ้างท่ี ผู้ประดิษฐ์ต้องการแก้ไขหรือปรับปรุง 

กรณีท่ีเป็นการประดิษฐ์ “กระบวนการ” 
ตัวอย่าง: ภูมิหลังฯ ต้องกล่าวถึง “กระบวนการ” แบบเดียวกันของงาน

ท่ีปรากฏอยู่แล้วท่ีใกล้เคียงกับของการประดิษฐ์นี้ว่า มีขั้นตอนอะไรบ้าง (ลักษณะ
ส าคัญทางเทคนิคของกระบวนการ) มีปัญหาทางเทคนิคอย่างไรบ้างท่ีผู้ประดิษฐ์
ต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วให้ผลเป็นการประดิษฐ์นี้ 

 
 

 3. ลักษณะและความมุ่งหมายการประดิษฐ์โดยย่อ  อธิบายถึง
ลักษณะท่ีส าคัญของการประดิษฐ์โดยย่อ วัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์ และกล่าวถึง
การประดิษฐ์เป็นการประดิษฐ์สิ่งใด ซึ่งผู้ขอรับสิทธิบัตรมีจุดมุ่งหมายใดท่ีได้ท าการ
ประดิษฐ์ดังกล่าวขึ้นเพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องของการประดิษฐ์ท่ีมีมาก่อน 
(เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีกล่าวไว้ใน “ภูมิหลังฯ”) 

กรณีท่ีการประดิษฐ์เป็น “ผลิตภัณฑ”์ 
ให้บรรยายถึงส่วนประกอบ หรือชิ้นส่วนท่ีเป็นลักษณะส าคัญทาง

เทคนิคของผลิตภัณฑ์นี้ว่ามีอะไรบ้าง ลักษณะเป็นอย่างไร และบอกความมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์นี ้



ตัวอย่าง : ถ้าผลิตภัณฑ์เป็น “สารประกอบ” ต้องแสดงถึงสูตร
โครงสร้างของสารประกอบนี้ และบอกความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการ
ประดิษฐ์สารประกอบนี ้

ตัวอย่ าง : ถ้าผลิตภัณฑ์นี้ เ ป็น “องค์ประกอบ ” ต้องกล่ าวถึ ง
องค์ประกอบ(composition) นี้ว่ามี ส่วนประกอบ (composition) อะไรบ้าง และ
บอกความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์นี้ 

กรณีการประดิษฐ์เป็น “กระบวนการ” 
ให้บรรยายถึงขั้นตอน และเง่ือนไขหรือสภาวะของการปฎิบัติการ ท่ี

เป็นลักษณะส าคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการและ
บอกความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของกระบวนการนี้ 

 

4. สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ระบุว่าการประดิษฐ์ท่ีขอรับ
สิทธิบัตร/ฃอนุสิทธิบัตร จัดอยู่ในสาขาวิทยาการหรือเทคโนโลยีด้านใด  

ตัวอย่าง : เคมีเกษตรในส่วนท่ีเกี่ยวกับยา ก าจัดวัชพืช 
ตัวอย่าง : เคมีอินทรีในส่วนท่ีเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ 1,4-บิว

ทาไดอีน 
 ท้ังนี้หากไม่แน่ชัดถึงการประดิษฐ์อยู่ในสาขาวิทยาการใดให้ระบุว่า 

“เคมีท่ีเกี่ยวข้องกับ....ชื่อการประดิษฐ์.....”  
 5. การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ระบุถึงรายละเอียดของการ
ประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ว่ามีลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบ 
องค์ประกอบ หรือขั้นตอนอย่างไร การบรรยายในหัวข้อนี้จะต้องละเอียดสมบูรณ์ 
และชัดเจนพอท่ีจะท าให้ผู้มีความเชี่ยวชาญในระดับสามัญในสาขาวิทยาการนั้นๆ 
สามารถอ่านแล้วเข้าใจถึงการประดิษฐ์นั้นได้ และสามารถน าไปใช้/ปฏิบัติตามการ
ประดิษฐ์นั้นได้ด้วยในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์นี้ ผู้เขียนควร
ค านึงถึงความชัดเจนเป็นหลัก ดังนั้นควรก าหนดลักษณะและขั้นตอนการบรรยายให้
ดี การอ้างอิงลักษณะทางโครงสร้างในหัวข้อนี้จะต้องสอดคล้องกับรูปเขียนด้วย 
 กรณีท่ีการประดิษฐ์เป็น “ผลิตภัณฑ”์ 
 ให้บรรยายลักษณะส าคัญทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ การผลิตหรือการ
ประกอบชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบให้เป็นผลิตภัณฑ์นั้น คงามสัมพันธ์ในหน้าท่ีของแต่
ละชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ การน าไปใช้ (ใช้อย่างไร) ฯลฯ ควรอธิบายกว้าง ๆ 
ก่อนแล้วยกตัวอย่างโดยการอ้างอิงถึงรูปเขียนที่แนบ (ถ้ามี) เพ่ือให้เข้าใจได้ดีขึ้น  
 ถ้า “ผลิตภัณฑ์”นั้นเป็นสารประกอบให้แสดงสูตรของสารประกอบนั้น
อย่างละเอียดบรรยายตัวแปรท่ีใช้ในสูตรอย่างละเอียด เง่ือนไขที่เป็นข้อจ ากัดของตัว
แปรเหล่านี้ (ถ้ามี) กระบวนการ (ปฏิกิริยา) สังเคราะห์สารประกอบของการ
ประดิษฐ์นี้ว่าใช้สารตั้งต้นอะไร สถาวะ ของการท าปฏิกิริยา (เช่น อุณหภูมิ 



และความดัน) ท่ีใช้เป็นอย่างไรในแต่ละขั้นตอนและการน าสารประกอบดังกล่าวไปใช้
ประโยชน ์
  ถ้า “ผลิตภัณฑ์” นั้นเป็นองค์ประกอบ (composition) ให้กล่าวถึง
ส่วนประกอบ (components) ต่าง ๆ ท่ีน ามาประกอบรวมเป็นองค์ประกอบนี้ใน
สัดส่วนท่ีแน่นอนหนึ่ง พร้อมท้ังบอกจากระดับคุณภาพ (grade) และท่ีมาของ
ส่วนประกอบต่างๆ เหล่านั้น วิธีการผลิตองค์ประกอบจากส่วนประกอบต่าง ๆ 
เหล่านั้น การน าองค์ประกอบนี้ไปใช้ประโยชน์(ถ้าการใช้นั้นไม่สามารถทราบได้จาก
ค าบรรยายหรือจากชื่อผลิตภัณฑ์) 
 กรณีท่ีการประดิษฐ์เป็น “กระบวนการ” หรือ “กรรมวิธ”ี 
 ให้อธิบายแต่ละขั้นตอนอย่างสัมพันธ์กัน บอกสถาวะ (เง่ือนไข) ท่ี
กระท า ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการและอุปกรณ์ท่ีใช้ในแต่ละขั้นตอน มีรูปร่าง
เป็นอย่างไร (ถ้าสิ่งนี้จ าเป็น) จากนั้นให้บรรยายตัวอย่างกระบวนการของการ
ประดิษฐ์นี้พร้อมกันการอ้างอิงถึงรูปเขียน หรือ แผนผังเพ่ือแสดงให้เห็นการ
ประดิษฐ์นี้อย่างชัดเจน ควรใส่หมายเลขก ากับตามหลังชื่อ สารประกอบ หรือ
อุปกรณ์ท่ีสอดคล้องกับรูปเขียนหรือแผนผัง เช่น สารตั้งต้นอะมีน 1 , สารขั้น 
กลางอะไมด์ 2, สารประกอบสูตร 1 , สารขั้นกลาง II, ปฎิกรณ์ 1, เส้นทาง 2, 
หอกลั่น 3 เป็นต้น เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น 
 

 6. วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด กรณีท่ีมีการระบุในหัวข้อการ
เปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ถึงวิธีการประดิษฐ์หลายวิธี ผู้ขอจะต้องระบุถึง
วิธีการในการประดิษฐ์ท่ีดีท่ีสุด แต่ถ้ามีการเปิดเผยวิธีการประดิษฐ์เพียงวิธีเดียวใน
หัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ผู้ขอสามารถระบุว่า “วิธีการในการ
ประดิษฐ์ท่ีดีท่ีสุด ได้แก่ วิธีการดังท่ีได้บรรยายไว้ในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์
โดยสมบูรณ”์ 

 
 

ส่วนที่ 2 ข้อถือสิทธ ิ
  เป็นส่วนท่ีผู้ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ระบุถึงส่วนของการประดิษฐ์ท่ีผู้
ขอต้องการสงวนสิทธิมิให้คนอื่นแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ โดยหลักการ
ท่ัวไปแล้ว ขอบเขตของการประดิษฐ์ท่ีระบุในข้อถือสิทธิจะต้องไม่กว้างหรือเกินไปกว่า
ท่ีผู้ขอได้ท าการประดิษฐ์นั้น และได้เปิดเผยในรายละเอียดการประดิษฐ์ ดังนั้นหากผู้
ขอต้องการขอถือสิทธิในลักษณะของส่วนการประดิษฐ์ จะต้องเปิดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะส่วนนั้นของการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ ชัดแจ้ง และรัดกุมและ
สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ 

 



ข้อถือสิทธิท่ีชัดแจ้งและรัดกุมมี 2 ลักษณะดังนี้ 
1. ลักษณะของถ้อยค าท่ีใช้  ถ้อยค าท่ีใช้ต้องจัดเจน ห้ามใช้ถ้อยค าท่ี

คลุมเครือหรือมีความหมายเผื่อเลือกแบบกว้างๆ   
2. ลักษณะของการแยกและจัดล าดับข้อถือสิทธิ  ความชัดแจ้งและรัดกุม

ของข้อถือสิทธิอาจเกิดขึ้นจากวิธีการแยกและจัดล าดับข้อถือสิทธิ รวมท้ังการอ้างอิง
ข้อถือสิทธิอื่นๆ ในค าขอเดียวกันนั้นด้วย 

การพิจารณาว่าควรแยกข้อถือสิทธิเป็นหลายข้อหรือควรมีข้อถือสิทธิเพียง
ข้อเดียวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ว่า
การประดิษฐนั้นมีลักษณะองค์ประกอบหรือโครงสร้างซับซ้อนหรือไม่เพียงใด ถ้าเป็น
การประดิษฐ์ท่ีไม่ซับซ้อนก็ไม่ควรแยกข้อถือสิทธิเป็นหลายข้อ  

ข้อถือสิทธิท่ีระบุถึงลักษณะทางเทคนิคอันเป็นสาระส าคัญของการประดิษฐ์ 
เรียกว่า “ข้อถือสิทธิหลัก” ส่วนข้อถือสิทธิท่ีระบุถึงลักษณะทางเทคนิคอันเป็น
รายละเอียดปลีกย่อย เรียกว่า “ข้อถือสิทธิรอง” โดยท่ัวไป การประดิษฐ์ท่ีขอรับ
สิทธิบัตรมักมีลักษณะท่ีไม่ซับซ้อนมากจึงมักจะมีข้อถือสิทธิหลักเพียงข้อถือสิทธิเดียว
และมีข้อถือสิทธิรองอีก 2-3 ข้อ ในกรณีท่ีข้อถือสิทธิหลักเพียงข้อถือสิทธิเดียวไม่
สามารถคลุมถึงลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ได้ท้ังหมด ผู้ขอจะระบุข้อถือ
สิทธิหลักหลายข้อส าหรับลักษณะการประดิษฐ์ประเภทเดียวกันในค าขอรับสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร ฉบับหนึ่งก็ได้ การอ้างถึงข้อถือสิทธิอื่นในข้อถือสิทธิรองนั้น จะต้อง
อ้างในลักษณะท่ีเป็นทางเลือกเท่านั้น 
 ลักษณะของการเขียนข้อถือสิทธ ิ

1. ข้อถือสิทธิหลัก  
- ให้ขอถือสิทธิ ในลักษณะทางเทคนิค ไม่ขอถือสิทธิในเรื่อง

นามธรรมหรือความสามารถ เช่น ขอถือสิทธิ “ยาท่ีมีสรรพคุณแก้ปวด” เป็นต้น 
- ในกรณีท่ีต้องการขอถือสิทธิในผลิตภัณฑ์ ให้บรรยายลักษณะรูปร่าง

ของชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ ความสัมพันธ์ในหน้าท่ีการท างานของแต่ละชิ้นส่วน
หรือส่วนประกอบจรกระท่ังผู้อ่านเข้าใจและนึกภาพผลิตภัณฑ์นั้นออกแต่ต้องรัดกุมถ้า
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น เ ป็ น ส า ร ป ร ะ ก อ บ  ต้ อ ง แ ส ด ง สู ต ร ส า ร ป ร ะ ก อ บ นั้ น 
ถ้าผลิตภัณฑ์นั้ น เ ป็นองค์ประกอบ (composition) ต้องแสดงส่ วนประกอบ
(components) ขององค์ประกอบนี้ในสัดส่วนท่ีแน่นอนหนึ่ง 

- ในกรณีท่ีต้องการขอถือสิทธิในกระบวนการหรือกรรมวิธี ให้
บรรยายแต่ละขั้นตอนอย่างสัมพันธ์กันพร้อมท้ังบอกสภาวะ( เง่ือนไข )ท่ีใช้ในแต่ละ
ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการจนกระท่ังผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดแจ้งและท าตาม
ได้ แต่ต้องรัดกุม 



- ถ้ามีความจ าเป็นต้องระบุลักษณะทางเทคนิคของรูปเขียนนั้น ให้
ระบุเครื่องหมายอ้างอิงท่ีใช้ในรูปเขียนแทนโดยระบุในวงเล็บ เช่น หอกลั่น (1), 
อุปกรณ์แยก (2) เป็นต้น เพ่ือให้เข้าใจได้ดีขึ้น 

- ในกรณีท่ีขอถือสิทธิในการใช้ ต้องบรรยายถึงการใช้นั้นให้ชัดเจน 
และต้องรัดกุม 

- เป็นส่วนท่ีเป็นการประดิษฐ์นี้เท่านั้น ต้องมีอยู่ในรายละเอียดการ
ประดิษฐ ์

- ไม่มีค า ท่ีมีความหมายคลุมเครือหรือค า ท่ีต้องตีความ เช่น 
“ตัวอย่าง”, “เช่น” 

- ไม่อ้างถึงรายการในรายละเอียดการประดิษฐ์หรือรูปเขียนในส่วนท่ี
เกี่ยวกับลักษณะทางเทคนิคของการประดิษฐ์ เช่นไม่ควรมีค าว่า “ตามท่ีบรรยายใน
รายละเอียดการประดิษฐ์”, “ตามท่ีแสดงในรูปเขียนท่ี 1” แต่ถ้าการอ้างดังกล่าวจะ
ท าให้ ง่ายหรือ สะดวกในการตรวจสอบก็ให้อ้างได้ เช่น การอ้างถึงล าดับ 
DNA ของจีน 

- อาจมีมากกว่า 1 ข้อ และใช้เลขอารบิคแบ่งเป็น 
- ข้อถือสิทธิหลัก เป็นข้อถือสิทธิท่ีไม่อ้างถึงข้อถือสิทธิอื่น เป็นการ

เขียนลักษณะส าคัญทางเทคนิคของการประดิษฐ์อย่างกว้าง ๆ 
- ข้อถือสิทธิรอง เป็นข้อถือสิทธิท่ีอ้างถึงข้อถือสิทธิหลักหรือข้อถือ

สิทธิรองอื่น การอ้างถึงข้อถือสิทธิหลักหรือข้อถือสิทธิรองอื่น ต้องอ้างเป็นทางเลือก
เท่านั้น คืออ้างได้ข้อเดียว ถ้าอ้างถึงหลายข้อให้ใช้ค าว่า “หรือ” คั่นหรือใช้ค าว่า 
“ข้อใดข้อหนึ่ง” 

 
 ตัวอย่าง : กระบวนการตามข้อถือสิทธิ 1 ท่ีซึ่ง … 
 ตัวอย่าง : ผลิตภัณฑ์ตามข้อถือสิทธิ 2 หรือ 3 ท่ีซึ่ง … 
 ตัวอย่าง : กระบวนการตามข้อถือสิทธิ 1-5 ข้อใดข้อหนึ่ง ท่ีซึ่ง … 
 ข้อถือสิทธิรองเป็นการขอถือสิทธิท่ีเฉพาะเจาะจงมากกว่าข้อถือสิทธิ

ท่ีถูกอ้างถึง และอยู่ถัดจากข้อถือสิทธิหลักหรือถัดจากข้อถือสิทธิรองท่ีถูกอ้างถึง 
- อาจขอได้ท้ังผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ( กรรมวิธี ) และการใช้ถ้า

เกี่ยวเนื่องกันจนถือได้ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ( Unity ) ท่ีมักพบบ่อย คือ เมื่อประดิษฐ์
สารประกอบขึ้นใหม่ จะขอถือสิทธิได้ท้ังสามอย่าง  



 
ตัวอย่าง : 
ข้อถือสิทธิ 1 : สารประกอบสูตรท่ัวไป (1) 

 
                    แสดงสูตร 

 
ข้อถือสิทธิ 2 : กระบวนการเตรียมสารประกอบสูตร (1) ของข้อถือสิทธิ 1 
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
  ก. การท าปฏิกิริยา 
  ข. … 
  ค. … 
ข้อถือสิทธิ 3 : การใช้สารประกอบสูตร (1) ตามข้อถือสิทธิ 1 ส าหรับการ
เตรียมเวชภัณฑ์ส าหรับการรักษาโรคเอดส์ 

 
2. ข้อถือสิทธิรอง   

- หมายความถึงข้อถือสิทธิท่ีอ้างถึงลักษณะของการประดิษฐ์ในข้อถือ
สิทธิหลักหรือข้อถือสิทธิรองอื่น เช่น เครื่องปอกมะพร้าวตามข้อถือสิทธิ 1 หรือ 2 
................. 

- ข้อถือสิทธิรอง ต้องอ้างในลักษระท่ีเป็น ทางเลือก โดยใช้ว่า 
“หรือ” ตามที่ระบุในข้อถือสิทธิข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น 

- การระบุข้อถือสิทธิรอง ให้ระบุข้อถือสิทธิรองถัดจากข้อถือสิทธิ
หลักโดยเรียงล าดับหัวข้อด้วยเลขอาราบิคให้อยู่ในส่วนเดียวกัน 

- การระบุข้อถือสิทธิรอง ให้ระบุถึงลักษระของการประดิษฐ์ในข้อถือ
สิทธิหลักหรือข้อถือสิทธิรองอื่นเสียก่อน แล้วจึงระบุถึงลักษณะของการประดิษฐ์ท่ี
ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองเพ่ิมเติม 
 
ส่วนที่ 3 รปูเขียน (ถ้ามี) 

- รูปเขียนต้องชัดเจน สอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์และ
เป็นไปตามหลักการเขียนแบบ 

- ใช้รูปถ่ายได้ถ้ารูปเช่นนั้นมีลักาณะเฉพาะท่ีไม่สามารถเขียนให้
เหมือนได้โดยเฉพาะในสาขาเคมี เช่น รูปถ่ายจุลชีพหรือรูปถ่ายโครงสร้างทาง
กายภาพท่ีมีขนาดเล็กมากท่ีถ่ายด้วยกล้องท่ีมีก าลังขยายสูงมาก 



- ไม่มีค าบรรยาย หรือ ข้อความใด ๆ เว้นแด่ค า หรือ ข้อความท่ี
จ าเป็นเพ่ือก ากับรูปเขียน 

- เขียนหมายเลข ตัวอักษร และเส้นอ้างอิง ให้ชัดเจนและเข้าใจได้
โดยง่าย และไม่ใช้วงเล็บ วงกลม อัญประกาศ ประกอบหมายเลข และตัวอักษร 

- ระบุหมายเลขและรูปด้วยเลขอารบิค 
- ในกระดาษหนึ่งหน้าอาจมีหลายรูปได ้

 
ส่วนที่ 4 บทสรปุการประดษิฐ์   
 เป็นส่วนของค าขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ท่ีจะช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
สามารถตรวจค้น หรือค้นคว้าเกี่ยวกับการประดิษฐ์นั้นโดยไมเ่สียเวลามาก ผู้ขอ
จะต้องจัดท าบทสรุการประดิษฐ์ในทุกกรณี หากผูข้อไม่ยื่นบทสรุปการประดิษฐ์ด้วย
ค าขอนั้นอาจถูกปฏิเสธได ้ 

1. ระบุถึงลักษระทางเทคนิคของการประดิษฐ์สั้นๆ เพื่อใหส้ามารถเข้าใจ
ถึงลักษณะของการประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบัตรหรืออนสุิทธิบัตรโดยย่อ 

2. รัดกุม ชัดแจ้ง และมถี้อยค าไม่เกินสองร้อยค า 
3. ไม่ระบุผลดีหรือ ประโยชน์ของการประดิษฐ์ตลอดจนวิธีการใช้การ

ประดิษฐ์ท่ีไม่แน่นอน 
 
 

 
 
 
 
 

 
เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร 

Searching 
 

 

การสืบค้นหาสิ่งประดิษฐ์ในฐานข้อมูลสิทธิบัตร เราสามารถเข้าถึง
รายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ท่ีได้รับการประกาศโฆษณาแล้ว ทั้งนี้จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที
ได้รับกำรจดทะเบียนแล้ว หรือยังไม่ได้รับจดทะเบียนก็ตาม โดยท่านสามารถสืบค้น
ได้จากหลากหลายแหล่งสืบค้นด้วยกัน ข้อมูลที่ท่านจะได้เห็นจากการสืบค้นสิทธิบัตร
คือ  



1. รายละเอียดของงานประดิษฐ์นั้น  
2. วันท่ียื่นจดงานประดิษฐ์นั้น  
3. ผู้ท่ีได้ยื่นจดงานประดิษฐ์นั้น  
4. ผู้ประดิษฐ์งานประดิษฐ์นั้น  
5. งานประดิษฐ์นั้น ยื่นจดสิทธิบัตรท่ีประเทศใดบ้าง และยื่นจดเมื่อใดใน

แต่ละประเทศ  
6. สิทธิบัตรอื่น/งานประดิษฐ์อื่น ท่ีเกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์นั้น  
7. สถานะค าขอของสิทธิบัตรของงานประดิษฐ์นั้น หรือกรณีทางกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร/งานประดิษฐ์นั้น เป็นต้น 
ดังนั้น การสืบค้นงานประดิษฐ์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร ถือได้ว่าเป็น

ช่องทางหนึ่งท่ีจะน าความรู้ เทคโนโลยีที่ได้เปิดเผยแล้ว มาปรับปรุงและพัฒนาต่อ
ยอดต่อไป ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะสืบค้นงานประดิษฐ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีเรา
ก าลังจะพัฒนา แต่ถึงกระนั้น จะท าอย่างไร เราถึงจะสืบค้นงานสิทธิบัตร ท่ีมี
มากมายท้ังในประเทศไทยเอง หรือในต่างประเทศก็ตาม แล้วพบกับงานประดิษฐ์ท่ี
เราสนใจและใกล้เคียงกับงานของเราจริงๆ 
 
วิธีการสืบค้น 

- Simple Search การสืบค้นอย่างง่าย เป็นการค้นหาข้อมูลสิทธิบัตร โดย
ใช้ค าสืบค้น, เลขท่ีค าขอ, เลขท่ีสิทธิบัตร, ผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือ ผู้ประดิษฐ์ 
ก็ได ้

- IPC/IDC Code Search การสืบค้นจากหมายเลข IPC/IDC เป็นการ
ค้นหาข้อมูลสิทธิบัตร ในกลุ่มเทคโนโลยีที่ต้องการ 
 

- Complex Search / Advance Search การสืบค้นขั้นสูง เป็นการค้นหา
ข้อมูลสิทธิบัตร โดยระบุค าค้นได้มากกว่า 1 เง่ือนไขในการค้นหา 

- Patent No. Search การสืบค้นจากหมายเลขสิทธิบัตรเป็นการค้นหาข้อมูล
สิทธิบัตร เลขที่สิทธิบัตร 

 
การสืบค้นอย่างง่าย 

เป็นการค้นหาสิทธิบัตร ท่ีสอดคล้องกับค าค้นท่ีได้ระบุโดยท่ีค าค้นเป็น ค า
สืบค้นท่ีเกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์, เลขท่ีค าขอ, เลขท่ีสิทธิบัตร, ผู้ขอรับสิทธิบัตร, ผู้
ประดิษฐ ์ก็ได ้

เทคนิค 



  ค าสืบค้นที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์ เช่น ชื่อของงานประดิษฐ์นั้นๆ , 
ลักษณะของงานประดิษฐ์นั้นๆ, ชิ้นส่วน/องค์ประกอบของงานประดิษฐ์นั้นๆ, หน้าท่ี/
การท างานของงานประดิษฐ์นั้นๆ หรือค าทับศัพท์ของงานประดิษฐ์นั้น 
 

ยกตัวอย่าง 
การสืบค้นงานประดิษฐ์ “ปากกาที่มีเลเซอร์ไว้ชี้จุด” 
- ค าสืบค้น ปากกา, เขียน, บันทึก, เลเซอร์ (laser), แสง, ชี้ต าแหน่ง 

เป็นต้น 
- ผู้ขอรับสิทธิบัตร ท่านสามารถพิมพ์แค่ชื่อ หรือแค่นามสกุลก็ได้ 
- ผู้ประดิษฐ์ ท่านสามารถพิมพ์แค่ชื่อ หรือแค่นามสกุลก็ได้ 

 
การสืบค้นจากหมายเลขสิทธิบัตร  

เป็นการค้นหาสิทธิบัตร ท่ีสอดคล้องกับเลขท่ีสิทธิบัตรท่ีได้ระบุ โดยท่ีค าค้น
เป็น เลขท่ีสิทธิบัตรของงานประดิษฐ์นั้น 
 

เทคนิค 
เลขที่สิทธิบัตรในแต่ละประเทศ ก็จะแตกต่างกันออกไป รหัสสัญลักษณ์การ

ประดิษฐ์ IPC: International Patent Classificationเป็นสัญลักษณ์จ าแนกหมวดหมู่
การประดิษฐ์ระหว่างประเทศแบ่งได้เป็น 

A Human Necessities (สิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์) 
B Performing Operations; Transporting (การปฏิบัติ การด าเนินการ 

การขนส่ง) 
C Chemistry; Metallurgy (เคม ีวิธีการแยกโลหะออกจากแร่) 
D Textiles; Paper (เสื้อผ้า กระดาษ) 
E Fixed Constructions (การซ่อมแซม การก่อสร้าง) 
F Mechanical Engineering; Lighting; Heating; Weapons; 
Blasting (วิศวกรรมเครื่องกลเกี่ยวกับแสงสว่าง การท าความร้อน คลัง
แสงการระเบิด) 

G Physics (ฟิสิกส์) 
H Electricity (กระแสไฟฟ้า) 
 
ยกตัวอย่าง รหัส IPC ส าหรับรองเท้าฟุตบอล 
 



 
 
การสืบค้นจากหมายเลข IPC/IDC  

เป็นการค้นหาสิทธิบัตร ท่ีสอดคล้องกับรหัส IPC หรือ IDC เพ่ือหาการ
ประดิษฐ์ในกลุ่มเทคโนโลยีที่ต้องการ โดยที่ค าค้นเป็น รหัส IPC 
 

เทคนิค 
การระบุรหัส IPC ครบทุกต าแหน่ง จะเป็นการระบุขอบเขตของเทคโนโลยี 

เพราะฉะนั้น ยิ่งระบุครบทุกต าแหน่ง ขอบเขตของเทคโนโลยีก็ยิ่งเฉพาะเจาะจงและ
แคบมากขึ้นเท่านั้น 
 
 
 
การสืบค้นขั้นสูง 

เป็นการค้นหาสิทธิบัตร ท่ีสอดคล้องกับ เง่ือนไขของการค้นหาท่ีระบุได้
มากกว่า 1 เง่ือนไข จากเงื่อนไขและค าสืบค้นท่ีได้เลือกและระบุ 

เง่ือนไขค าค้น มีหลายเงื่อนไขให้ได้เลือกค้นหา ดังนี ้

ชื่อ
สิ่งประดิษฐ์/
การออกแบบ 

บทคัดย่อ เลขที่ค าขอ 
เลขที่

ประกาศ
โฆษณา 

เลขที่
สิทธิบัตร 



ชื่อผู้ประดิษฐ์/
ออกแบบ 

ข้อถือสิทธ ิ วันท่ีขอจด
สิทธิบัตร 

วันท่ีประกาศ
โฆษณา 

วันท่ีออก
สิทธิบัตร 

ผู้ขอจด
สิทธิบัตร 

ประเภท
สิทธิบัตร 
(สิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร/
ออกแบบ) 

เลขท่ียื่นค าขอ
ต่างประเทศ
ครั้งแรก 

วันท่ียื่นให้
ตรวจสอบ 

รหัสประเทศ
ผู้ขอ 

สัญลักษณ์การ
ประดษิฐ์/
ออกแบบ 

 วันท่ียื่น
ต่างประเทศ
ครั้งแรก 

รหัสประเทศ
ท่ียื่นค าขอ
ต่างประเทศ
ครั้งแรก 

รหัสประเทศ
ผู้ประดิษฐ์/
ออกแบบ 

 
ค าศัพท์ที่ควรรู้ 

 ค าสืบค้นท่ีเกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์ (Keywords) 
 เลขท่ีค าขอ (Application Number / Filing Number) 
 เลขท่ีสิทธิบัตร (Patent Number) 
 ผู้ขอรับสิทธิบัตร (Applicant) 
 ผู้ประดิษฐ์ (Inventor) 

 
 
 
 
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบตัรออนไลน์ (Search Patent System) 
 

ประเทศ 
ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบตัรออนไลน์  

(Search Patent System) 

1) ประเทศไทย 

 

http://www.idgthailand.com/wp-content/uploads/2015/04/TH.png


Department of Intellectual Property [DIP] 
Link: http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/sim
plesearch.php 

2) ประเทศ
เกาหลี 

 
Korea Intellectual Property Rights Information 
Service [KIPRIS] 
Link: http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do
?next=MainSearch 

3) ประเทศญี่ปุ่น  
Japan Patent Office [JPO] 
Link: https://www.j-
platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage 

 
 
 
 
 
 

ประเทศ 
ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบตัรออนไลน์  

(Search Patent System) 

4) ประเทศ
สิงคโปร ์
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Intellectual Property Office of Singapore [IPOS] 
Link: https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.
aspx?SearchCategory=PT 

5) ประเทศ
อินเดีย 

 
Office of the Controller-General of Patents, 
Designs and Trademarks 
Link: http://ipindiaonline.gov.in/patentsearch/search/in
dex.aspx 

6) ประเทศ
ออสเตรเลีย 

 
Intellectual Property Australia 
Link: http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/ 

 
 
 
 
 
 

ประเทศ 
ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบตัรออนไลน์  

(Search Patent System) 

https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=PT
https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=PT
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7) ประเทศ
เยอรมัน 

 
German Patent and Trade Mark Office 
Link: https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet
?window=1&space=menu&content=index&actioa=einst
eiger 

8) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

US Patent & Trademark Office [USPTO] 
Link: http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-
bool.html 

9) สหภาพยุโรป  
European Patent Office [EPO] 
Link: http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP 

10) ประเทศจีน 
 

State Intellectual Property Office [SIPO] 
Link: http://www.pss-
system.gov.cn/sipopublicsearch/ensearch/searchEnHo
meIndexAC.do 

 
ขั้นตอนการขอรับจดทะเบียน 
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The Request for Registration 
 
 

1. ขั้นตอนการจดทะเบียนสทิธิบัตรการประดิษฐ ์
1. การยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องยื่นค าขอพร้อมท้ังช าระ

ค่าธรรมเนียม ท่ีซึ่งค าขอจะต้องประกอบด้วย 
1.1 แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก 
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ ท่ีมีหัวข้อครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 
1.3 ข้อถือสิทธิ 
1.4 บทสรุปการประดิษฐ์ 
1.5 รูปเขียน (ถ้าม)ี 
1.6 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง 

หนังสือมอบอ านาจ หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น 
รายการที่ 1.2-1.6 ผู้ขอจะตอ้งจัดเตรียมข้ึนเองในกระดาษ ขนาด A4 

 

2.  เมื่อยื่นค าขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องท่ีพอจะแก้ไขได้
เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอทราบ เพ่ือให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง 
ท้ังนี้จะมีเงื่อนเวลาว่า จะต้องด าเนินการภายใจ 90 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้ง หาก
ด าเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละท้ิงค าขอ 

3. ในการแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการ
ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งต้องช าระค่าธรรมเนียม 

4. ในกรณีค าขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว 
เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้ผู้ขอมาด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน 
500 บาท โดยเจ้าหน้าท่ีจะแจ้งสองครั้งๆ ละ 60 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้ง หาก
พ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละท้ิงค าขอ ในการประกาศโฆษณานี้จะประกาศในหนังสือ
ประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร เป็นเวลา 90 วัน และให้จัดส่งค าขอรับสิทะบัตร
ชุดล่าสุดอีกหนึ่งชุดพร้อมท้ังส่งค าแปลข้อถือสิทธิ บทสรุปการประดิษฐ์เป็น
ภาษาอังกฤษ ท้ังนี้เพ่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านกรณีท่ีผู้อื่นเห็นว่าสิ่งท่ียื่นขอสิทะ
บัตรนั้นไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์แอบเอาของ
ผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน 

5. เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว ผู้ขอต้องยื่นขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ 
พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียม โดยใช้แบบ สป/อสป/005-ก ภายใน 5 ปี นับต้ังแต่วัน
ประกาศโฆษณา หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละท้ิงค าขอ 



6. ภายหลังจากมีการขอให้ตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะท าการสืบค้น
เอกสารว่า เคยมีสิ่งประดิษฐ์เดียวกันหรือคล้ายกันหรือไม่ ( รวมท้ังตรวจค้นเอกสาร
จากต่างประเทศด้วย ) ถ้าค าขอถูกต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎหมาย 
จะแจ้งให้ผู้ขอมาชะระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกสิทะบัตรให้ผู้ขอต่อไป 
หากไม่ถูก้องจะยกค าขอ 

 

2. ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
1. การยื่นค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จะต้องยื่นค าขอพร้อม

ท้ังช าระค่าธรรมเนียม ท่ีซึ่งค าขอต้องประกอบด้วย 
1.1 แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ สป/สผ/อสป/001-ก ซึ่งมี 2 หน้า 
1.2 ค าพรรณาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้าม)ี 
1.3 ข้อถือสิทธิ 
1.4 รูปเขียน  
1.5 เอกสารอื่นๆ (ถ้าม)ี เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการว่าจ้าง หนังสือ

มอบอ านาจ หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น 
รายการที่ 1.2-1.5 ผู้ขอจะตอ้งจัดเตรียมข้ึนเองในกระดาษ ขนาด A4 

 

2. เมื่อยื่นค าขอตามข้อ 1 แล้วถ้ามีสิ่งบกพร่องท่ีพอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าท่ี
จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอทราบ เพ่ือให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง ท้ังนี้จะมี
เ ง่ือนเวลาว่าจะต้องด าเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้ง หาก
ด าเนินการไม่ทันก็สามารถขอผ่อนผันได้ หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละท้ิงค าขอ 

3. ในการแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก ในการ
ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งต้องช าระค่าธรรมเนียม 

4. ในกรณีค าขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว 
เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้ผู้ขอมาด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาเป็นเงิน 
500 บาท โดยเจ้าหน้าท่ีจะแจ้งสองครั้งๆ ละ 60 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้ง หาก
พ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละท้ิงค าขอ ในการประกาศโฆษณานี้จะประกาศในหนังสือ
ประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตร เป็นเวลา 90 วัน และให้จัดส่งค าขอรับสิทธิบัตร
ชุดล่าสุดอีกหนึ่งชุดเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน กรณีท่ีผู้อื่นเห็นว่าสิ่งท่ียื่นขอ
สิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย หรือผู้ขอไม่ได้เป็นผู้คิดค้นแอบเอา
ของผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์มาจดทะเบียน 

5. กรณีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์น้ี ผู้ขอไม่ต้องยื่นค าขอให้ตรวจสอบ
การประดิษฐ์ซึ่งจะใช้เฉพาะกรณีการประดิษฐ์เท่านั้น เมื่อประกาศโฆษณาครบ 90 
วันแล้วเจ้าหน้าท่ีจะท าการสืบค้นว่าเคยมีแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเหมือนหรือคล้ายกัน
แพร่หลายมาก่อนหรือไม่ ถ้าค าขอถูกต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎหมาย 



จะแจ้งให้ผู้ขอมาช าระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้ผู้ขอต่อไป 

หากไม่ถูกต้องจะยกค าขอ 
 

3. ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 
1. การยื่นค าขอรับอนุสิทธิบัตร จะต้องยื่นค าขอพร้อมช าระค่าธรรมเนียมท่ี

ซึ่งค าขอจะต้องประกอบด้วย 
1.1 แบบพิมพ์ค าขอรับสิทธิบัตรแบบ  สป/สผ/อสป/001-ก 
1.2 รายละเอียดการประดิษฐ์ ท่ีมีหัวข้อครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
1.3 ข้อถือสิทธิ 
1.4 บทสรุปการประดิษฐ์ 
1.5 รูปเขียน (ถ้ามี) 
1.6 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือโอนสิทธิ สัญญาการจ้าง หนังสือ

มอบอ านาจ หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นต้น 
รายการที่ 1.2-1.6 ผู้ขอจะตอ้งเตรียมข้ึนเองในกระดาษขนาด A 4 

 

2. เมื่อยื่นค าขอตามข้อ 1 แล้ว ถ้ามีสิ่งบกพร่องท่ีพอจะแก้ไขได้เจ้าหน้าท่ี
จะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอทราบ เพ่ือให้ท าการแก้ไขให้ถูกต้อง ท้ังนี้จะมีเงื่อน
เวลาว่า จะต้องด าเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้ง หากด าเนินการไม่
ทันก็สามารถขอผ่อนผันได ้หากพ้นระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละท้ิงค าขอ 

3. ในการแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ขอจะต้องใช้แบบ สป/สผ/อสป/003-ก  ในการ
ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งต้องช าระค่าธรรมเนียม 

4. ในกรณีค าขอตามข้อ 1 ถูกต้องหรือได้แก้ไขถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว จะ
รับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตรให้แก่ผู้ขอ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้ผู้ขอมา
ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร และประกาศ
โฆษณาเป็นเงิน 1,000 บาท ภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้ง หากพ้น
ระยะเวลาจะถือว่าผู้ขอละท้ิงค าขอละท้ิงค าขอ ในการประกาศโฆษณาจะประกาศใน
หนังสือประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร เป็นเวลา 1 ปี 

5. เมื่อประกาศโฆษณาแล้ว บุคคลอื่นท่ีมีส่วนได้เสีย สามารถท่ีจะขอให้
ตรวจสอบอนุสิทธิบัตรว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ โดยใช้แบบ 
สป/อสป/005-ก หากปรากฎว่า อนุสิทธิบัตรนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จะถูกเพิก
ถอนต่อไป 
4. ค าขอแก้ไขเพิ่มเติม 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ สป/สผ/อสป/003-ก)  



- เอกสารท่ีผู้ขอจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติม (อาจจะเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
บางส่วนของค าขอหรือส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

ระยะเวลา ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีผู้ขอได้รับแจ้ง 
 

5. การรับช าระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ อีก 1 ชุด 
(เฉพาะกรณีค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผู้ขอต้องจัดส่งค าแปลข้อ
ถือสิทธิและบทสรุปการประดิษฐ์เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด 

ระยะเวลา ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งครั้งท่ีสอง (ส าหรับอนุ
สิทธิบัตรไม่มีขั้นตอนนี้) 

 

6. ค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์/ตรวจสอบอนุสิทธิบัตร 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ (แบบ สป/อสป/005-ก) 
 (ส าหรับค าขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่มีขั้นตอนนี้ 
ระยะเวลา  
- กรณีค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันท่ีประกาศ
โฆษณา 
- กรณีอนุสิทธิบัตร ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันท่ีประกาศโฆษณา 

 

 7. การรับช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและแดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร
อีก 1 ชุด แล้วแต่กรณี 

 ระยะเวลา ไม่เกิน 601 วันนับแต่วันท่ีผู้ขอได้รับแจ้ง  
 
 
 
 
 
 
 

8. ค าขอแปลงค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็นอนุสิทธิบัตร/ค าขอรับอนุ
สิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
- แบบพิมพ์ค าขอแปลงค าขอฯ (แบบ สป/อสป/004-ก) 



- ค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรท่ียื่นไว้เดิม 1 ชุด 
ระยะเวลา 
- กรณีขอแปลงค าขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เป็นอนุสิทธิบัตร 
 ต้องกระท าก่อนมีการประกาศโฆษณา 
- กรณีขอแปลงค าขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์  
 ต้องกระท าก่อนมีการรับจดทะเบียนและออกอนุสิทธิบัตร 
 

9. การคัดค้าน 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอโต้แย้ง (แบบ สป/สผ/008-ก) 
- เอกสารประกอบการคัดค้านส าหรับเจ้าหน้าท่ีจ านวน 2 ชุด     และ
เอกสารผู้คัดค้าน 1 ชุด 

ระยะเวลา การโต้แย้งจะต้องโต้แย้งภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีได้รับค า
คัดค้าน 

 

10. การขอน าพยานหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอน าพยานหรือส่งหลักฐานเพ่ิมเติม (แบบ สป/สผ/007-
ก (พ)) พร้อมท้ังพยานหรือหลักฐานท่ีจะน ามาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติม
จ านวน 1 ชุด 

 ระยะเวลา ผู้ตรวจรับค าขอ จะต้องพิจารณาถึงระยะเวลาการขอน าพยาน
หรือหลักฐานว่าเกินระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ดังนี้  

- กรณีท่ีเป็นการคัดค้าน จะต้องยื่นค าขอภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี
คัดค้าน 
- กรณีท่ีเป็นการโต้แย้ง จะต้องยื่นค าขอภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี
โต้แย้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ค าอุทธรณ์ 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าอุทธรณ์ (แบบ สป/สผ/อสป/009-ก) 



- เอกสารประกอบการอุทธรณ์ต้นฉบับจ านวน 1 ชุด และส าเนาอีก
จ านวน 10 ชุด 

ระยะเวลา ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของ
อธิบดี 

 

12. การรับช าระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและการต่ออายุอนุ
สิทธิบัตร 

 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
- ค าขอช าระค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/
อสป/010-ก)  

ค่าธรรมเนียม เป็นไปตามกฎกระทรวงท่ีเป็นรายปี เริ่มตั้งแต่ปีท่ี 5 จนสิ้น
อายุแล้วแต่กรณี 

ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจะเริ่มต้นช าระตั้งแต่
เริ่มปีท่ี 5 จนสิ้นอายุแล้วแต่กรณี (สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ปีท่ี 5-20 สิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปีท่ี 5-10 และอนุสิทธิบัตร ปีท่ี 5-6 และต่ออายุได้อีกสองคร้ัง 
ๆ ละ 2 ปี ) โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันท่ียื่นค าขอจนสิ้นปีท่ี 4 ซึ่งผู้ทรง
สิทธิบัตรจะต้องช าระภายใน 60 วัน ของระยะเวลาเริ่มต้นของแต่ละปี หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวผู้ทรงสิทธิยังสามารถท่ีจะช าระได้ต่อไปอีก 120 วัน แต่จะต้อง
เสียค่าธรรมเนยีมเพ่ิมอีกร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมในปีน้ัน ๆ เช่น 

ค าขอท่ียื่นไว้เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2540 และได้รับจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 1 
มีนาคม 2543 ผู้ขอจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี ปีท่ี 5 ได้ตั้งแต่วันท่ี 1 
เมษายน 2544 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของปีท่ี 5 และจะต้องช าระภายในวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2544  หากพ้นวันที  30 พฤษภาคม 2544  จะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมอีกร้อยละ 30 ซึ่งจะต้องช าระภายในวันท่ี 28 กันยายน 2544  
หากพ้นระยะเวลาท่ีเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมแล้ว สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนั้นจะสิ้นอายุ
ทันที 
 
 
   
 
 
 ถ้ามีการรับจดทะเบียนหลังจากสิ้นปีท่ี  4 ไปแล้ว เช่น รับจดทะเบียนเมื่อ
วันท่ี 13 เมษายน 2546 ซึ่งเริ่มปีท่ี 7 แล้ว ในกรณีนี้ จะต้องช าระค่าธรรมเนียม
รายปีควบ 3 ปี คือ ปีท่ี 5,6 และ 7 โดยจะต้องช าระภายใน 60 วัน นับตั้งแต่
วันท่ีอกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้ทรงสิทธิบัตรยังสามารถท่ี

วนัสิน้อาย ุ

วันยื่น 
1 เม.ย .40  

วันออก 
1 มี.ค .44  

เริ่มปีที่ 5  
1 เม.ย .44  

วันที่ 60 
30 พ.ค .44  

120 วัน................. 
28 ก.ย .44............  

ร้อยละ 30 

วันสิ้นอายุ 



จะช าระได้ต่อไปอีก 120 วัน แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมอีกร้อยละ 30 ของ
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 

14. ค าขอรับบ าเหน็จพิเศษ 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครอบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอรับบ าเหน็จพิเศษ (แบบ สป/สผ/อสป/207-ค) พร้อม
ท้ังเอกสารประกอบ 

15. ค าขอคืนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือเลิกข้อถือสิทธิบางข้อ 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอคืนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือเลิกข้อถือสิทธิบางข้อ 
(แบบ สป/สผ/อสป/208-ก) พร้อมท้ังเอกสารประกอบ 

16. ค าขอรับใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนในอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
- แบบพิมพ์ค าขอรับในแทนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือใบแทนใน

อนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/
209-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เช่น ใบแจ้งความของสถานีต ารวจ 
เป็นต้น 

17. ค าขอบันทึกค ายินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอบันทึกค ายินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/202-ก) พร้อมท้ังเอกสารประกอบ 

 
 
 
18. ค าขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วยของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (แบบ สป/
สผ/อสป/203-ค) พร้อมท้ังเอกสารประกอบ 

วนัสิน้อาย ุวันยื่น 
1 เม.ย .40  

เริ่มปีที่5 
1 เม.ย.  44  

วันที่ออก 
13 เม .ย .4 6 

วันที่ 60 
11 มิ .ย .46  

120 วัน.................  
10 ต.ค.  46............  

ร้อยละ 30 

วันสิ้นอายุ 



 

19. ค าขอให้ยกเลิกใบอนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
- แบบพิมพ์ค าขอให้ยกเลิกใบอนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

(แบบ สป/สผ/อสป/204-ก) พร้อมท้ังเอกสารประกอบ 
 

20. ค าขอจดทะเบียนการอนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนการอนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร (แบบ สป/สผ/อสป/205-ก) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เช่น 
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นต้น 
 

21. ค าขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการรับโอนสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก 

 ผู้ตรวจรับค าขอจะต้องตรวจความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
- แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนการโอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการรับ

โอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยทางมรดก (แบบ สป/สผ/อสป/206-ค) 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิธีการยื่นจดทะเบียน 

Channel filed 



 
 

ขั้นตอนการย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบตัร 
(หน่วยจัดการทรัพยืสินทางปัญญา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการย่ืนจดทะเบียนสิทธบิัตรและอนุสิทธบิัตร 
(กรมทรัพย์สินทางปัญญา) 

 

แจ้งให้ผู้รับบริการ
แก้ไขเอกสาร 

เอกสารไมส่มบูรณ์ เอกสารสมบูรณ ์

เปิดรับรายละเอียดการประดิษฐ์ 
 

ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนเบ้ืองต้น 

ลงฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล 

ส่งหลกัฐานให้
ผู้รับบริการ 

พิจารณารายละเอียดการประดิษฐ์ 
ตามเงื่อนไขการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

ร่างค าขอรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ 
 

ยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินปัญญาผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงผู้รับบริการ 



 
 

การขอจดทะเบียนผ่านหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนได้ท่ีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต     
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  

 
โทรศัพท์ :  02-244-5285   
โทรสาร :   02-244-5286 
e-mail  :  tlo@dusit.ac.th 
สามารถ Download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ ttp://tlo.dusit.ac.th และส่ง

ตรวจสอบความถูกต้องผ่าน tlo.dusit@dusit.ac.th 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
แบบฟอร์การยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


